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ELS I LES VIGILANTS DE L’ÀREA VERDA I BLAVA 

TINDRAN UNA MAJOR PROTECCIÓ LEGAL PER EVITAR  

AGRESSIONS, COM VA DEMANAR LA SÍNDICA 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una modificació de l’Ordenança de circulació 

de vianants i vehicles en la qual s’atorga a aquests treballadors i treballadores la 

condició d’agents de l’autoritat als efectes de la seva defensa jurídica davant la 

jurisdicció penal 

 

La mesura, que entrarà en vigor l’1 d juliol, busca protegir al col·lectiu professional 

dels atacs que pateix des de fa anys i que aquests puguin ser castigats amb més 

duresa 

 

Barcelona, 20 de juny del 2017. --  Els  i les vigilants de l’àrea verda i blava tindran una 

major protecció legal per evitar agressions, com va demanar la síndica de greuges, Maria 

Assumpció Vilà. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar en el Consell Plenari del passat 26 

de maig una modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de la ciutat en 

la qual s’atorga la condició d’agent de l’autoritat als i les vigilants de les àrees verda i 

blava d’aparcament “als efectes de la seva defensa jurídica davant la jurisdicció penal”, 

diu l’Ordenança. La mesura entrarà en vigor l’1 de juliol. 

 

L’objectiu és protegir a aquestes persones de les agressions que pateixen des de fa anys i 

que els atacs puguin ser castigats amb més duresa. La condició d’agents de l’autoritat 

atorga a aquests treballadors i treballadores protecció jurídica i pot ser una manera de 

frenar les agressions perquè els càstigs per atacar un o una agent de l’autoritat són més 

rigorosos. La modificació suposa l’acceptació d’una recomanació feta per la síndica. 

 

Segons recull el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), l’article 31 de la 

citada Ordenança, que fa referència a l’estacionament amb horari limitat, subratlla en 

l’apartat 3 que “el control de la utilització adequada de les aturades i els estacionaments a 

la via pública i la denúncia de les conductes contràries a les normes que regulen la seva 

utilització es pot prestar per personal auxiliar, el qual ostentarà la condició d’agent de 

l’autoritat als efectes de la seva defensa jurídica davant la jurisdicció penal en el 

desenvolupament de les seves funcions”. 
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Vilà va incloure aquest recomanació en una resolució arran d’una queixa presentada pel 

sindicat CCOO de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), l’empresa a la qual pertanyen 

aquests treballadors i treballadores, per les agressions, insults i amenaces que pateixen 

una part d’aquestes persones. La síndica va tancar la resolució l’abril de 2016. 

 

Segons un informe tècnic, encarregat per B:SM l’any 2015, al qual va tenir accés la 

síndica, el nombre d’agressions notificades, entre verbals i físiques, entre els anys 2009 i 

2014 a aquest col·lectiu va ser de: 158 (2009), 104 (2010), 98 (2011), 85 (2012), 126 

(2013) i 134 (2014). Això és tradueix, per exemple, en què l’any 2014 va notificar 

agressions el 41% de la plantilla. Entre 2009 i 2014, la plantilla va oscil·lar entre les 329 i 

les 346 persones. 

 

Podeu consultar la resolució feta per la síndica en el següent enllaç:  

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_461477647708.pdf. 

 

També podeu donar un cop d’ull a la nota de premsa que es va realitzar l’octubre de l’any 

passat http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_491477477701.pdf. 
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